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Lei n.º 1635 de 15 de junho de 2010. 
 

“Altera o anexo I das atribuições do cargo de contabilista, 
criado pela Lei nº 1624, de 19 de abril de 2010.” 

 

  Anderson Weber, Vice-Prefeito Municipal de Formigueiro em Exercício, faz 
saber em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - O anexo I da lei nº 1624 passara a ter a seguinte redação: 
 

Categoria Funcional: CONTABILISTA. 
 

Padrão: 3 
 

Descrição Sintética e Analítica das Atribuições: Levantamento dos balancetes mensais, 
empenhos, liquidação e pagamento, balancetes gerais; controle sintético dos bens moveis 
e imóveis; escrituração contábil; verificar se a remuneração dos servidores, incluindo 
vantagens e os descontos estão de acordo com a lei e com a ficha financeira; verificar se 
a contratação de prestação de serviço esta sendo executada conforme prevê o contrato e 
demais encargos referentes a matéria econômico, financeira e contábil; elaborar 
pareceres quando a matéria for de sua competência ; elaborar relatório em conformidade 
com a legislação vigente para o tribunal de contas e ou a requerimento do presidente; 
publicações das contas públicas na internet, em conformidade com a lei 9.755/98 ou a 
que venha substituí-la; elaboração da folha de pagamento e geração dos relatórios 
pertinentes a folha de pagamento da Câmara, alimentar sistemas eletrônicos com 
informações de interesse da Câmara e executar outras tarefas correlatas.  
 

Condições de Trabalho:  
a) Período normal de trabalho de 35 horas semanais; 
b) O exercício do cargo poderá determinar o trabalho aos sábados, domingos e feriados, 
podendo ser requerido o comparecimento às sessões da Câmara quando necessário; 
c) As horas extras trabalhadas serão compensadas posteriormente em folgas; 
d) Viagens para fora da sede e freqüência em cursos de especialização. 
 

Requisitos para Provimento:  
a) Escolaridade Mínima: Curso Técnico de Contabilidade ou formação em curso de 
nível superior de contador com inscrição junto ao CRC – Conselho Regional de 
Contabilidade; 
b) Idade: mínima de 18 anos completos. 
 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro. 
Em 15 de junho de 2010. 

 
 
 
 
 

Anderson Weber 
Vice-Prefeito em Exercício 

 

Secretário da Administração 
 

Registre-se e Publique-se 
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Projeto de Lei n.º 37/2010 
 
 
 

J U S T I F I C A T I V A 
 
 
 
  Tendo em vista o Princípio da Segregação da função é inviável que o 
“Contabilista” investido no cargo público realize ao mesmo tempo a confecção de certame 
licitatório e efetue empenhos, podendo assim, se realizar esta função, atrair 
apontamentos da Corte de Contas.  
 
 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores, 
Em 02 de Junho de 2010. 

 
 
 
 
 

Geraldo Giacomini 
Presidente 

 
 
 
 
 

Luiz Vilson Guazina da costa 
1º Secretário 


